OTOK ELBA in TOSKANA
Toskana je ena najlepših dežel v Italiji. Gričevnata pokrajina polna vinogradov in oljčnih
nasadov, izjemna stara mestna jedra, bogata zgodovina, odlična vina in prijetni domačini.
Na našem izletu vam bomo pokazali najlepše predele dežele, vas popeljali v najlepša mesta, vas
seznanili z bogato zgodovino in vas razvajali z odlično hrano in izbranimi vini. Gostoljubje nam bo
nudilo namreč osebje čudovite pristave - hotela 4*. Obiskali in raziskali pa bomo tudi otok Elba,
na katerem je svoj “pečat” dodal tudi Napoleon. Znan pa je predvsem zaradi mineralov in zato
bomo eno od brusilnic tudi obiskali.
Spoznajte torej Toskano na naš način ob odličnem vodenju.

PROGRAM TRODNEVNEGA IZLETA:
IZJEMNA TOSKANSKA POKRAJINA

1.DAN:
San Gimignano - Siena
Odhod avtobusa ob 04.00 uri. Vožnja do mejnega prehoda Fernetiči. Nadaljevanje poti po AC mimo Benetk, Padove, Firenc do mesta SAN
GIMIGNANO . Sprehod med znamenitimi stolpi, ki dajejo mestecu videz "srednjeveškega Manhatna". Ogled kleti, kjer pridelujejo tipično vino
VERNACCIO in degustacija. Naš naslednji cilj je mesto SIENA, ogled mestnih znamenitosti: Stolnica, Palača Chigi, palača Piccolomini, znameniti
Campo ... Zvečer prihod v srednjeveško medičejsko pristavo kategorije 4* v osrednji Toskani, tipična toskanska večerja in nočitev.
2. DAN:
Otok Elba
Po zajtrku vožnja do mesteca PIOMBINO, vkrcanje na trajekt za otok ELBA. Plovba traja eno uro in nato izkrcanje v mestu PORTOFERRAIO. Po
izkrcanju se bomo najprej odpeljali v “dolino keramike” in si tam ogledali VILO SAN MARTINO v kateri je Napoleon preživel svoj čas izgnanstva.
Nadaljevanje potovanja po otoku na južno stran in nato proti vzhodu do mesta PORTO AZZURRO. Tu bo čas za ogled brusilnice mineralov in nakupe.
Tudi za kosilo in samostojne oglede bo čas. Popoldan povratek s trajektom nazaj v Piombino in nato do našega hotela, kopanje v bazenu in odlična
večerja.
3. DAN:
Volterra - Monteriggioni
Po zajtrku slovo od pristave in vožnja do mesta VOLTERRA. To izjemno lepo mesto se ponaša z mogočnim obzidjem in trdnjavo, starim rimskim
gledališčem in muzejem etruščanske umetnosti
Po ogledih še vožnja do mesta MONTERIGGIONI za ogled starega dela mesta in nato vožnja do doma kjer bomo v poznih večernih urah.

VOLTERRA

ELBA

SAN GIMIGNANO

SIENA-KATEDRALA

CENA:
199,00 € - pri udeležbi 45 - 48 potnikov
209,00 € - pri udeležbi 40 - 44 potnikov
219,00 € - pri udeležbi 35 - 39 potnikov
MONTERIGGIONI

V ceni je vključeno: najsodobnejši prevoz z avtobusom (klima, video, hladilnik), vse takse za ceste in parkiranja, vstopne takse za vsa
mesta, DDV, 2 x polpenzion (večerja, nočitev in zajtrk) v hotelu-pristavi 4*, stroške vodenja in agencije.
Doplačila za vstopnine.
PRIPOROČAMO dodatno nezgodno zavarovanje z asistenco v tujini in zavarovanje rizika odpovedi.
SPLOŠNI POGOJI POSLOVANJA so sestavni del ponudbe !
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